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 Карикатуриста Душан Петричић каже да то како се ова власт опходи према друштву,
најбоље се види у односу према парламенту. "Свест господина са лигњама (Вучића) је
таква да му не треба парламент, заправо њему не треба демократија... Он је неком
нешто обећао и схватио је да ће то најбоље урадити ако нема неких тамо опозиционара",
рекао је.

  Додаје да то треба да је место где се сучељавају идеје, ставови, мисли оних на власти
и оних на опозицији и да се у том сучељавању пронађу компромиси и решења.

  

"Свест господина са лигњама је таква да му не треба парламент, заправо њему не треба
демократија... Он је неком нешто обећао и схватио је да ће то најбоље урадити ако нема
неких тамо опозиционара у парламенту, који му сваки дан једу душу и секирају га".

  

Петричић се овим поређем - господин са лигњама - осврнуо на изјаву председника
Вучића, који је рекао, гостујући на ТВ Хаппy, да је после изборне победе, а на свој
рођендан, ујутро у кабинету добио специјалан доручак, који највише воли - пуњене
лигње које му је мама направила, а донео му отац.

  

Петричић сматра да је Вучић сам себи дао мандат, а да је од других мандате добио за
нешто друго. "Себи је дао мандат да свакодневно, овом нашем убогом народу, показује
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колико је имбецилан и колико је убог".

  

Додаје да се Вучић издире на народ, вређа га. Врло прецизно пратим сваки његов
наступ, обраћање народу или индиректно новинарима на конференцијама и то тако
организовано да је он господин с врха који дели пацке, улоге и тако показује колико је
изнад ситуације, а тај народ га гледа и верује у то, наводи.

  

У том народу, додаје, "постоје свесни, али и несвесни тога шта господин Вучић ради".

  

Очекује да ће акције ка уједињењу опозиције и "заједничком решењу проблема" дати
коначан резултат, јер, како каже, шест је година - предуго све траје.

  

"Један део оних који мешетаре желе у деведесете"

  

Петричић каже, будући да живимо једно прошло време и искривљену слику живота и
света, да је логично да у овом тренутку добијемо и споменик Слободану Милошевићу.

  

На изборима сам видео ствар која се понавља година - све оно што је ова власт решила
да спроведе, спроводи с лакоћом код овог умртвљеног народа, додаје.

  

Редитељ Егон Савин је у НИН-у изјавио да живимо у огледалу деведесетих.
Коментаришући то, Петричић каже да већина народа свесно или подсвесно то жели.

  

Сматра да "један део тих који мешетаре и воде ову политику" врло јасно показује да
жели повратак у деведесете, јер се добро сналазе у тим водама, и имају озбиљну
материјалну корист од тога.

  

Додаје и да један сегмент овог народа то жели, јер прихвата све што му се сервира
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преко медија, да други није свестан тога, а да се трећи повукао, склонио се у своје
станове и чека да све прође.

  

Констатује да постоји једна ужасна отупљеност и умртвљеност у народу. То све су
показали и ти гласови на београдским изборима, додаје.

  

"Шест и по година трпимо стравичну медијску тортуру, 24 сата дневно је притисак на
грађане да мисле онако како ови које воле лигње мисле. Људи су под том пресијом
одлучили да је најбоље решење да не изађу", наводи и каже да је то последица.

  

Сматра да би ситуација за месец дана другачија била, кад би медији отворени. Говорећи
о опозицији и алтернативи у њој, пита - коју алтернативу.

  

Ово је време без идеологоије, без правих идеја, не само код нас него и у свету. Нама се
десило да је идеја коју смо имали, коју је донела ДС још за време Милошевића - о
демократским и европским вредностима, слободама - украдена, каже гост Новог дана.
"Затим су дошли ови са лигњама, отели ту идеју на најгори могући начин, и спроводе је
ових шест година".

  

Они спроводе политику коју су украли, наглашава, додајући да се највећи број њихових
бирача не слаже са идејом Евопе, али да апсолутно верује у оно што им се сервира, и да
зато имамо шизофрену ситуацију.

  

"С којом идејом да изађе опозиционар и с којом идејом да парира оној идеји која им је из
џепа украдена", пита Петричић констатујући да опозиција није у завидној ситуацији.

  

"Политичари на власти за мене нелегитимни, фолиранти..."

  

Подсећа да је Томислав Николић остао у згради у којој је живео кад је био председник.
Рекао - овде ми се свиђа и ту остао, чега нема нигде, наводи. "Зашто група
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опозоиционара не седне испред куће, и поведе неког, али кога да поведе, кад више
људи може да се скупи у кафићу..."

  

Једино решење види у уједињењу опозиције. "То је природно и логично, нема друге и
боље идеје од тога, нема ничега што би могло да уздрма оне успаване гласаче". 

  

Каже да је очекивао да ће опозиција то урадити на овим београдским изборима, али да
се то није догодило, и да треба ићи даље - не сме се одустајати.

  

Ипак, додаје, проблем су и сујете, а наглашава да уједињење није нека велика идеја, већ
питање одлуке.

  

Ако они могу, за које ја тврдим да су на страни зла, и вуку нас у фашизам, ако они имају
ту снагу и ту упорност, где је нама та снага - зашто је на страни добра страст за
неодустајем мања од њихове, упитао је. "Зашто је њихов природни порив да отмају,
пљачкају, јачи него наш да одбранимо своју децу?"

  

Петричић каже да су политичари на власти за њега "нелегитимни, и председник и
премијер су нелегитмни, они су фолиранти који изигравају нешто што би требало".

  

Нема предавања, ако се сви повуку, и чекају, они (власт) су узели ствар у своје руке,
додаје.

  

Да је тако било кроз историју, наводи, да фашизам, зло, недемократичност, крађа,
пљачка - да је то побеђивало и да је то било јаче од ове друге стране, ми бисмо данас
живели у пећинама.

  

То што није било тако, даје му наду да се у овом тренутку налазимо на низбрдици, и да
ће то једног момента просто природно кренути на другу страну.
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Музичар Аца Селтик изјавио је да му је доста да гласа против нечега, а не за.

  

Петричић наводи да је од пада социјализма тако, да гласамо против нечега, изузев у
једном тренутку кад је победила демократска опција која је била кратко на власти. Тада
ми се чини да су људи успели да изађу и изгласају оне за које су били, и то с тешком
муком, навео је.

  

И ко зна колико сад дуго, додаје, ћемо да имамо ту варијанту да гласамо против.

  

На питање како му делују поруке које је јуче послао председник Александар Вучић након
састанка са америчким дипломатом Весом Мичелом, да Србија жели компромис, не жели
понижење по питању Косова, Петричић каже да шефу државе не верује, јер готово све
што каже, "буде супротно".

  

Како се догодило да се од Србије одвојише сви, и то главом без обзира побегоше, и
Словенија, БиХ, Хрватска, Македонија и Црна Гора - нешто дебело није у реду са
српским размишљањем, наводи. Ако желиш с неким да будеш, мораш нешто да уложиш,
да му буде инспиративно да буде с тобом, а не да бежи главом без обзира, додаје.

  

(Н1)
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